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Velké kombi a hvězda cyklistiky:  

Výstavní premiéra nové generace vozu 

ŠKODA Superb Combi na IAA s Marcelem 

Kittelem 
 

› Šéf automobilky ŠKODA AUTO Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland přestavil nový 

Superb Combi společně s německým cyklistou Marcelem Kittelem 

› Ideální vůz pro rodinu, práci i volný čas: Superb Combi přichází s nejlepší 

nabídkou prostoru ve svém segmentu, maximální funkčností a emocionálním 

designem 

› Špičkové hodnoty: Bezpečnost, komfort a konektivita dosahují nové dimenze 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 15. září 2015 – Výstavní premiéra nové generace 

modelu ŠKODA Superb Combi: Společně s německým profesionálním cyklistou  

Marcelem Kittelem dnes předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland na autosalonu IAA ve Frankfurtu veřejnosti 

představil nové kombi střední třídy. Nová ŠKODA Superb Combi přichází s 

ideální kombinací vynikající nabídky prostoru, výrazného designu a špičkové 

techniky. Hned po autosalonu vyrazí nová vlajková loď k obchodníkům značky 

ŠKODA. 

 

„ŠKODA více sází na emoce,“ řekl předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „Tuto ambici podtrhuje nová ŠKODA Superb Combi. 

Vedle vynikající nabídky prostoru, vysoké míry praktické využitelnosti a inovativní 

techniky náš nejmladší model nadchne především svým emocionálním designem.“ 

 

Také na cyklistu Kittela nejnovější kombi značky silně zapůsobilo: „Aby profesionální 

cyklista dosahoval vítězství, musí si najít své speciální jízdní kolo. Kolo, které ho nadchne 

od prvního metru a na které je spoleh. Podobné to u mne bylo s novou generací modelu 

ŠKODA Superb Combi. Přesvědčila mne na první pohled,“ říká profesionální cyklista. 

 

ŠKODA a cyklistika k sobě patří už 120 let: V roce 1895 začal podnik s výrobou bicyklů. 

Cyklistika je proto už po mnoho let jedním z pilířů sponzoringové strategie společnosti 

ŠKODA AUTO. Vedle Tour de France automobilka podporuje i další mezinárodní 

cyklistické závody, jako je závod okolo Španělska ‚Vuelta’ i řadu národních a 

mezinárodních akcí masové cyklistiky. „S výrobou jízdních kol začala před 120 lety 

úspěšná historie našeho podniku. Proto je pro nás velice důležitá celosvětová podpora 

cyklistiky, ať už ve formě profesionálního, amatérského nebo rodinného sportu,“ dodává 

Winfried Vahland. 

 

Nová ŠKODA Superb Combi dosahuje po výtvarné a technické stránce zcela nové úrovně 

a splňuje nejvyšší nároky na design a funkčnost. Dynamicky-elegantní ŠKODA Superb 
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Combi, která přichází s nejlepší nabídkou prostoru ve svém segmentu, nadchne 

maximálním komfortem. Kromě toho zaujme i inovativními řešeními pro špičkovou 

konektivitu a širokou nabídku systémů aktivní a pasivní bezpečnosti, včetně 

nejmodernějších asistenčních systémů. Nová ŠKODA Superb Combi dosahuje nových 

rekordních hodnot spotřeby a emisí, kde zlepšení v porovnání s předchozí generací činí až 

30 procent. 

 

V budoucnu bude nová ŠKODA Superb nabízena také ve sportovně laděném provedení:  

ŠKODA Superb SportLine nadchne v provedení liftback i kombi sportovními designovými 

prvky v exteriéru i v interiéru a bohatou výbavou. Nejdůležitějším identifikačním znakem 

jsou černá osmnáctipalcová nebo devatenáctipalcová kola z lehkých slitin, vyšší stupeň 

tónování bočních skel od sloupku B dozadu a skla pátých dveří (SunSet) a o 15 mm 

snížený sportovní podvozek. V interiéru nabízí provedení SportLine mimo jiné i kůží 

obšitý tříramenný sportovní volant a kůží obšitou hlavici řadicí páky, sportovní sedadla 

s exkluzivním čalouněním, pedály v hliníkovém provedení a ozdobné lišty v karbonovém 

dekoru.  

 

Po technické stránce zaujme Superb SportLine elektronickou uzávěrkou diferenciálu 

s rozšířenou funkcí XDS+. Součástí sériové výbavy je funkce volby jízdního profilu 

(Driving Mode Selection). Díky tomu může řidič stisknutím tlačítka měnit některé 

charakteristiky vozu. Na přání je v nabídce i adaptivní regulace podvozku Dynamic 

Chassis Control (DCC).  

 

S výjimkou základní zážehové a vznětové motorizace bude ŠKODA Superb SportLine 

v nabídce se všemi aktuálními motory modelu Superb. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ann Harder, Komunikce produktu 

T +420 326 811 769 

ann.harder@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Výstavní premiéra nové generace modelu 

ŠKODA Superb Combi na autosalonu IAA s 

Marcelem Kittelem 

Společně s německým profesionálním cyklistou 

Marcelem Kittelem představil předseda 

představenstva Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland ve 

Frankfurtu novou generaci modelu ŠKODA Superb 

Combi poprvé široké veřejnosti.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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